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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Перший факультет психології в
Україні

Створений у 2000 р., наш факультет став першим окремим факультетом
психології в Україні.
Наукова
психологічна
школа
Харківського університету пов’язана з

Перший в Україні

іменами видатних вчених ХІХ сторіччя,
таких як Їоган Шад, Л.М.Любовський,
П.І.Ковалевський, О.О.Потебня, Д.М.ОвсяникоКуликовський, О.О.Погодін та ін.
Важливою подією у передісторії
факультету
було
формування на початку 30-х рр. ХХ сторіччя
Харківської психологічної школи. У
тодішній столиці України об’єднались
О.М.Леонт’єв, О.Р.Лурія, П.Я.Гальперін,
О.В.Запорожець, та П.І.Зінченко, що
у 1963 р. очолив кафедру психології
університету. У 1972 р. в університеті
було відкрито відділення психології.
Одним з видатних науковців того часу,
був Г.К. Середа, (1946 – 1995 рр.), який
завідував кафедрою психології до 1995
р. З 2000 по 2008 роки деканом факультету був О.М. Лактіонов (1946 - 2008),
який започаткував у вітчизняній науці
дослідження з проблеми психології
індивідуального досвіду. У цьому напрямку і на сьогодні активно працюють
науковці факультету психології.
Поряд з цим на факультеті психології
виокремились такі наукові напрями досліджень: психологія пам`яті,

психологія
психологія
педегогіка

розвитку, статеворольова
та онтоінвайроментальна

Сьогодні у складі факультету 4 кафедри: кафедра загальної психології
(завідувач професор О.Ф. Іванова),
прикладної
психології
(професор
Н.П.
Крейдун),
педагогіки
(професор Л.С.Нечепоренко) і кафедра
психологічного
консультування
і
психотерапії (професор О.С. Кочарян);
лабораторії розвитку особистості та
психодіагностики
та
науковопрактичний центр.

3

Факультет психології

Підготовка фахівців-психологів
патопсихологія, психодіагностика, основи психотерапії);
- дисциплін
гуманітарного,
соціального,
природничого
циклів
(філософія, історія культури, соціологія,
педагогіка, політологія, психогенетика,
фізіологія, математика, логіка та ін.);
- дисциплін
спеціалізації
(педагогічна,
етнічна,
політична,
екологічна
психологія,
психологія
поведінки з відхиленнями, психологічне

Факультет
здійснює
фахову
підготовку студентів зі спеціальності
«Психолог. Викладач»
за освітньокваліфікаційними
рівнями:
бакалавр, спеціаліст,
магістр.
Форми
навчання: денна
та заочна.
Навчальним
планом підготовки
п с и х о л о г і в
передбачається вивчення:
- ф у н д а ментальних
психологічних
дисциплін
(зокрема
загальна
психологія,
експериментальна психологія, вікова психологія,
соціальна психологія, історія психології,

консультування, соціально-психологічний
тренінг,
основи
сексології,
психологія в маркетингу та рекламі,
психологія конфліктів, бізнесу та ін.);
- також пропонуються спецкурси за
власним вибором студента.
У складі викладачів факультету

– висококваліфіковані спеціалісти із
досвідом практичної роботи, що навчають студентів за авторськими програмами. Підготовлені викладачами
факультету навчальні посібники використовуються в підготовці психологів у
ВНЗ Україні, Росії, Бєларусі.
Підготовка кадрів здійснюється з
відривом і без відриву від виробництва на основі стаціонарної, заочної форми навчання, заочної форми навчання
для отримання другої вищої освіти та
заочної форми навчання за місцем проживання.
Факультет психології здійснює навчання громадян зарубіжних країн за
міжурядовими угодами і контрактами з
організаціями та приватними особами.
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Кафедра загальної психології

Кафедра загальної психології (спочатку кафедра психології) була утворена у 1963 р. за ініціативою проф. П.І
Зінченко, який очолював її до 1977 р. Подальший розвиток кафедри пов'язаний з
ім'ям його учня професора Г.К.Середи.
На базі кафедри було відкрите
відділення психології біологічного факультету, а потім сформувалась кафедра
прикладної психології.
Головними напрямками наукового
пошуку кафедри загальної психології
залишаються
проблеми
психології
пізнавальних процесів, і перш за
все механізмів та закономірностей

функціонування пам'яті, а також
психології розвитку. Суцільна лінія розвитку просліджується в контексті різних
соціальних інновацій, перш за все освітніх. Вивчається розвиток в рамках
ведучих типів діяльності - у молодшому
шкільному, підлітковому, юнацькому та
студентському віці.
На даний момент кафедра загальної
психології має наступний педагогічний
склад: 9 викладачів (з них 2 професори,
доктори наук; 7 доцентів, кандидатів
наук), 3 лаборанти, 1 інженер.
1. Іванова О.Ф. д.психол.н.,проф.
2. Дусавицький О.К. д.психол.н.,проф.
3. Заїка Е.В к.психол.н., доцент.
4. Мельник І.М. к.психол.н., доцент
5. Жорнік Є.В. к.психол.н., доцент
6. Яворовська Л.М. к.психол.н., доцент
7. Ячіна А.С. к.психол.н., доцент
8. Невоєнна О.А. к.психол.н., доцент
9. Маєвська Н.А. к.психол.н., доцент
10. Гімаєва Ю.А. к.психол.н., доцент
11. Габелкова О.Є. ст.викладач
12. Боянович Ю.В. ст.викладач
13. Єфімова А.М. ст.викладач

14. Богданова Г.В. викладач
15. Панібратенко В.В. викладач
Професорсько-викладацьким складом кафедри загальної психології
викладаються наступні нормативні
дисципліни: загальна психологія (розділи
«психологія
особистості»
та «психологія
пізнавальних
процесів»); експериментальна психологія
(розділи
«не
Завідувач кафедри експерименпроф. Іванова О.Ф.
тальні методи
дослідження», «методи дослідження
пізнавальної
сфери»,
«методи
дослідження
особистості»);
вікова
психологія; педагогічна психологія;
соціальна психологія; історія психології;
нейропсихологія;
психологія
праці
та інженерна психологія; психологія
управління; психологія спорту; осно-
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ви
психологічного
та
сімейного
консультування;
методологічні
проблеми психології; методика викладання психології; математичні методи в
психології.
Викладачами
кафедри
розроблена ціла низка дисциплін за вибором студента, а саме: комп’ютерна
психодіагностика;
організаційна
психологія; дошкільне та шкільне консультування; теорія розвивального навчання; психологія індивідуальності;
психологічні ознаки культури; гендерна
психологія; когнітивні процеси та методи їх дослідження; малюнкові методи
дослідження особистості; ігрові методи в
психологічній практиці; методи судовопсихологічної експертизи.
Викладачі кафедри керують курсовими та дипломними роботами, а також аспірантами зі спеціальностей «загальна психологія, історія психології»
та «педагогічна та вікова психологія».
Здійснюється керівництво педагогічною
практикою студентів.

Матеріально-технічна база кафедри загальної психології складається з
обчислювальної та множної техніки, лабораторного обладнання й програмного
забезпечення, призначеного для застосування в навчальному процесі. Є база
комп’терізованих психодіагностичних
методик. При кафедрі працює методичний кабінет, який має фонд
психологічної літератури, що нараховує
2500 одиниць зберігання.
Нинішнім складом викладачів кафедри загальної психології було надруковано майже 700 наукових праць, з них 3
монографії, 30 навчальних посібників,
майже 500 статей (більше 20 в зарубіжних
виданнях).
Вони регулярно беруть участь в
республіканських
та
міжнародних
конференціях, входять до складу
спеціалізованих рад, експертних рад,
редакційних
колегій
українських
та закордонних наукових журналів.
Підтримуються міжнародні зв’язки з
університетами Росії, Білорусі, США,
Канади тощо.

Кафедра прикладної психології

Кафедра
прикладної
психології
входить
до
складу
факультету
психології Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна. Адреса
і місце розташування кафедри: Україна,
310077, Харків 77, майдан Свободи, 6, факультет психології.
Кафедра була започаткована у 1992 р.
у зв’язку з розширенням сфер сучасної
психологічної практики на факультеті
фундаментальної медицини, а за наказом №1601-1/057 від 13.06.1996 р. її
було переведено на біологічний фа-
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культет та перейменовано на кафедру
«Прикладної психології». З 2000р. кафедра входить до складу факультету
психології Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна.
Наукова-дослідна та викладацька
робота
кафедри
прикладної
психології безпосередньо пов’язана з
ім’ям її завідувача, декана факультету
психології Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна, доктора психологічних наук, професора
Лактіонова О.М. (2000 – 2008 рр.).
Основні напрямки досліджень кафедри мають виразну соціальнопсихологічну
спрямованість
та
орієнтовані на розв’язання конкретних психологічних завдань, що здатен
вирішувати фахівець-психолог у сучасному трансформаційному суспільстві.
До них належать: етнопсихологія та
клінічна психодіагностика; психологічні
проблеми соціальних девіацій; проблеми екологічної самосвідомості; практична психологія у маркетінгу та рекламі;
правосвідомість,
сучасні
проблеми

пенітенціарної психології; методологія
та методика сучасної психодіагностики;
проблеми
еволюційної
психології;
психологія міжособистісних стосунків
та групової динаміки; психологія
впливу;
психологія
політичних
суб’єктів; психолінгвістика; психологія
підприємства;
PR-технології; історична психологія;
сучасні технології навчання.
Викладачами кафедри отримано 14
міжнародних
грантів, серед
яких
Грант
ЦентральноЄвропейського
університету
на дослідження
за темою «Вивчення
етнонаціональних
уявлень
в
Завідувач кафедри Україні
та
проф. Крейдун Н.П.
їх вплив на
міжнаціональні відношення», Грант
Фонду Сороса і Міністерства освіти

України на дослідження за темою «Розвиток екологічних уявлень в процесі
між особистої взаємодії (на прикладі
екологічних ігор)», а також написання учбового посібника з загальної та
прикладної етнопсихології, Грант Фонду МакАртуров на дослідження за темою «Майбутнє в уявленнях мешканців
східної та західної України: фактор стабільності чи показник напруги?», Грант Національної ради США
з східно-європейських досліджень на
дослідження за темою «Пам’ять, історія
та ідентичність у бувшому Радянському Союзі», Грант Інституту відкритого
суспільства на дослідження за темою
«Розвиток європейської ідентичності
у школярів і студентів України»,
Грант Університету Мельбурна на
дослідження за темою «Крос-культурне
вивчення розвитку етнічної й расової
толерантності», Грант ІНТАС та інші. До
основних проектів та розробок кафедри
можна віднести Міжнародний проект
«Адаптація емігрантів та іммігрантів»
(1996); «Психологія взаємостосунків
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політичних лідерів і мас» (2001-2003);
Міжнародний
проект
«Підготовка
психологів-менеджерів по роботі з персоналом,
організації
виробництва»
(Ун-т, м.Хаген, Німеччина) (2002-2005).
Крім того, співробітники кафедри є
учасниками групового проекту «Розвиток національної, етнолінгвістичної та
релігіозної ідентичності у дітей і підлітків,
що мешкають в СНД». Також в рамках
комплексної програми «Психологічне забезпечення пенітенціарних службовців
та засуджених в умовах діяльності
Державної
кримінально-виконавчої
служби України» співробітниками кафедри ведуться наукові дослідження з
вивчення психологічних особливостей
засуджених та особливостей особистості
вихователів і колективу співробітників
виправних закладів (2008 - 2013).
Кафедра психологічного консультування та психотерапії
Нові актуальні запити суспільства, а
саме психологічна допомога та супровід
в різних ланках людського буття
(особистість, сім’я, бізнес, психологічне

та соматичне здоров’я тощо), призвели до необхідності створення в 2006
році кафедри психологічного консультування і психотерапії. Важливим є те,
що ці запити не могли бути задоволені
традиційними методами, що склалися в педагогіці та медицині. Кафедра,
що створена на факультеті психології, є
однією з перших спроб розширити сферу практичного застосування психології
в академічній освіті та науці України.

Кафедру
очолює
доктор
психологічних наук, професор Кочарян Олександр Суренович, засновник
наукового напрямку «статеворольова
психологія», що належить до психології

статі. В цьому напрямку розглядається
формування психосексуальної сфери особистості, її маскулінних та
фемінінних якостей, які надають
можливість самореалізації та прояву
активності особистості. Професором Кочаряном О.С. розроблено процесуальну
модель клієнт-центрованої психотерапії,
яку викладено в підручнику для ВНЗ
«Психотерапія. Психологічні моделі»
(видавництво «Питер»), що витримав
три видання. Він є автором понад 150 наукових праць, 5 монографій та навчальних посібників. Під його керівництвом
успішно захищено 11 кандидатських дисертацій. Професор Кочарян
О.С. закінчив повний|цілковитий|
курс навчальної програми з клієнтцентрованої психотерапії і консультування Інтернаціонального інституту
клієнт-центрованого підходу (Лугано,
Швейцарія) і Центру крос-культурної
комунікації
(Дублін,
Ірландія)
для психологів і психіатрів країн
Центральної і Східної Європи (Братислава, Прага), є членом ради тренерів|
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Кафедри факультету психології
Української спілки психотерапевтів, навчаючим тренером та супервізором.
Співробітниками кафедри вивчаються теоретичні та практичні проблеми психології залежної особистості,
її
діагностики,
профілактики
та
психокорекції;
клиєнт-центрованої
психотерапії (проф. Кочарян О.С., доц.
Терещенко Н.М., ст. викладач Кочарян І.О.), психосексології та психології
тілесності (проф. Кочарян О.С., доц.
Терещенко Н.М.), психології соматичних хворих та розладів адаптації (проф.
Шестопалова Л.Ф.), психотерапії дітей
та підлітків, дитячої психоневрології
(Федосєєв В.А.).
Визнаним
фахівцем
в
області
медичної психології в Україні та за її
межами є доктор психологічних наук,
професор Шестопалова Л.Ф. Вона є лауреатом державної премії Україні в галузі
науки і техніки, автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць,
8 монографій та навчальних посібників,
під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Проф. Шесто-

палова Л.Ф. очолює відділ медичної
психології ДУ «Інституту неврології,
психіатрії та наркології АМН України».
Кафедра забезпечує викладання понад 15 дисциплін, серед яких «Методи
психокорекції та психотерапії», «Основи сексології», «Психологія соматичних
хворих»,
«Основи неврозології та
психіатрії» тощо.
Кафедра
активно
залучає
до наукової роботи
студентів.
Студентські
наукові
роботи, які виконано
Завідувач кафедри проф. Кочарян О.С.
під керівництвом
співробітників
кафедри
неодноразово
перемагали
у
конкурсах
університетського та республікан-ського
рівнів. При кафедрі працює секція
студентського наукового товариства
«Клінічна психологія та психотерапія»,
в рамках роботи якої проводяться
наукові дискусії, майстер-класи, висту-

пи провідних фахівців, проводиться
науково-дослідна робота в рамках наукових тем кафедри.
Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки як самостійний
структурний підрозділ в Харківському
університеті була заснована в 1850 році,
про що свідчать архівні матеріали, які
зберігаються в Санкт-Петербурзькому
apхивi. У документах наголошується, що
на кафедру покладаються відповідальні
завдання: поглиблювати гуманітарну
спрямованість університетської освіти,
надавати найширші можливості випускникам для працевлаштування.
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Кафедри факультету психології
Педагогіка як навчальний предмет
читається з 1900-1906 навчальноro року з
невеликими перервами, які виникали через відсутність відповідних кадрів. Протягом усього періоду на кафедрі працювали талановиті педагоги, починаючи з
професора М.О.Лавровського, який, до
речі, був i першим завідувачем кафедри. В різні роки завідувачами кафедри
були: відомий психолог Л.І. Янченко,
педагоги М.C. Бaraтoв i П.А.Ермоленко.
У I988 році кафедру очолила професор
Л.С.Нечепоренко, лауреат міжнародної
премії з педагогіки, доктор педагогічних
наук. Вченими кафедри досліджувались
історико-педагогічні,
психологопедагогічні, соціально-культурологітчні
та соціально-педагогічні теми.
Найбільш цінним є надбанням кафедри в обранні комплексної теми наукового дослідження культурологічного
спрямування. Культура мови й мовлення, моральна й естетична культура в контексті гармонійного розвитку особистості та підготовки її до

злагоди з собою та довкіллям. Ученими кафедри досліджуються історикопедагогічні,
психолого-педагогічні,
соціально-культурологічні та соціальнопедагогічні проблеми виховання та навчання.
Ведуться розробки з удосконалення
університетської
загально

Завідувач кафедри проф. Нечепоренко Л.С. отримує свідоцтво про присвоєння звання
почесного професора з рук ректора університету - професора
Бакірова В.С.

педагогічної підготовки викладачів
(проф. Л.С.Нечепоренко). Вивчаються
шляхи формування моральних якостей
студентської молоді (проф. Я.В.Подоляк)
та проблеми реформування освіти в

Україні (проф. О.Л.Сидоренко).
Розробка теми культури виховання дала підстави для народження нових напрямків досліджень в
педагогічній науці, як-то: телеологія
педагогіки
(педагогіка
успіху),
онтопедагогіка (Педагогіка особистості),
інвайронментальна
педагогіка
(педагогіка злагоди людини з довкіллям).
Розробляються
питання
створення
іміджу викладача у перехідний період.
Науковці кафедри є постійними учасниками Міжнародних i Всеукраїнських
наукових конференцій, видають фаховий збірник «Наукові записки кафедри
педагогіки».
На кафедрі розроблені основні
теоретичні положення про формування моральної й естетичної культури в контексті гармонійного розвитку
особистості та підготовки її до злагоди із
собою та довкіллям. За науковий проект
«Гармонізація особистості педагогічними
шляхами» проф. Л.С. Нечепоренко була
нагороджена міжнародною премією.
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Вивчені основні шляхи формування
культури мови й мовлення.
Значним внеском кафедри в сучасний розвиток науково-педагогічної думки є навчальні посібники «Общие основы педагогики» (автори Л.С.Непоренко,
К.Д. Гурова), «Класична педагогіка»
(автори Л.С.Нечепоренко, Я.В.Подоляк,
В.Г.Пасинок), «Педагогтчний тренінг»
(автори
Т.Г.Веретенкко,І.С.Манойло),
«Історія педагогіки в віршах в 2 частинах», «Прометей» (автор О.А. Кобенко);
монографії:
«Вдосконалення загальнопедагогічної підготовки
учителя
в
университеті»
(автор
Л.С.Нечепоренко), «Теорія та методика мовної підготовки вчителя в
університеті»
(автор
В.Г.Пасинок),
«Формування моральних механізмів
поведінки студентської молоді» (автор
А.В. Донцов), «Приватна вища освіта:
шляхи України у світовому вимірі» (автор О.Л.Сидоренко), «Онтопедагогіка
та інвайроментальна педагогіка» (автор
Л.С.Нeчeпoренко), «Створення позитивного іміджу сучасного педагога» (автор
I.О.Ковальова) та ін.

Лабораторія психодіагностики
робки нових тренінгів та діагностичних
процедур.
Обладнання
«РЕАКОР»
в
тій
комплектації, яка є на факультеті
психології ХНУ імені В. Н. Каразіна,
дозволяє знімати інформацію про зміни
у фізіологічних процесах - електро-

У Лабораторії встановлений Комплекс
реабілітаційний психофізіологічний для
тренінгу з біологічною зворотним зв'язком
(БОС) «РЕАКОР» виробництва НВКФ «Медиком МТД».
Комплекс
являє
собою
систему, що складається з блоку 4-х канальною поліграфічної діагностики
психофізіологічних показників клієнта,
набору
датчиків,
персонального
комп'ютера з двомоніторних системою
(один монітор - для клієнта, другий для фахівця) і пакету програм для БОСтренінгу, фіксації та обробки даних , роз-
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Лабораторія психодіагностики
хвильової активності мозку (електроенцефалограма,
ЕЕГ),
електричної
активності шкіри (Еак, раніше відомої
як шкірно-гальванічна реакція або
КГР), електричної активності м'язів
(електроміограма, ЕМГ), активності
грудного
і
черевного
дихання
(рекурсія дихання або РК), роботі серця (електрокардіограма - ЕКГ і її окремі
компоненти - частота серцевих скорочень - ЧСС, варіабельність серцевого ритму - ВСР), просвіті артерій
(фотоплетізмограмма - ФТ) і температурі.
Для
кожного
реєстрованого
фізіологічного параметру розроблені
спеціальні тренінги-сценарії, що дозволяють досліджуваного отримувати завдання і зворотний візуальноаудиальную інформацію про його
(параметра) поточний стан і, відповідно,
про успішність власних психологічних
спроб вплинути на нього в бажаному напрямку.
Програми БОС-тренінгів написані
таким чином, щоб окрім нейтральної
інформації про результати на моніторі

(наприклад, виражається в анімаційній
коливається стрілкою термометра з
цифрами температури пальця) людина отримувала ще й позитивне
підкріплення успішних реакцій і негативне - неуспішних. Тобто крім термометра, на екрані можуть змінюватися якінебудь картинки, може йти відеокліп,
мультфільм,
звучати
музика, і при цьому
якість зображення і звуку буде погіршуватися,
гальмуватися, маскуватися при неуспішному
виконанні
тренінгу,
і
поліпшуватися
лабораторії при кожній успішній Керівник
доц. Луценко О.Л.
реакції.
Відео-та
аудіо-ряди розроблені з використанням принципів арт-терапії, у формі
відеоігор, надання мотивуючої, що
викликає інтерес інформації.
Результатом проходження БОСтерапії
є
поліпшення
загального
функціонального стану, покращення якості афферентации свого тіла

і
усвідомлення
психофізіологічної
цілісності всіх протікають в ньому
процесів, позбавлення від актуальних
і застійних психологічних проблем,
підвищення
рівня
стресостійкості,
саморегуляції, поліпшення якості життя та багато іншого. Зокрема безліччю
досліджень доведено результативність
БОС-терапії для таких клінічних
(в більшості своїй - психосоматичних) проблем як: бронхіальна астма,
заїкання, енурез, головні болі та інші
больові синдроми, синдром дефіциту
уваги та гіперактивність, порушення
сну, реактивні депресії, артеріальна
гіпертензія , епілепсія, різні невротичні
прояви, сколіоз, парези, адикції і ін У
неклінічну сфері БОС з успіхом застосовують для поліпшення навченості дітей і
дорослих, підвищення стрессоусточівсті
у спорті, менеджменті, інших сферах
професійної діяльності, розкриття творчих здібностей, модифікації поведінки,
підвищення впевненості в собі, тренування вольової саморегуляції, зняття втоми і зростання працездатності, з метою
загального неспецифічного поліпшення
самовідчуття і задоволеності життям.
На відміну від інших, по суті ча-
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сто аналогічних, психотехнік і видів
психотерапії - йоги, медитації, холотропного дихання, гіпнозу, тілесноорієнтованої і танатотерапія і т.д., за
допомогою адаптивного біоуправління
прогрес досягається набагато швидше і він об'єктивно фіксується - зниження електричного потенціалу на
електроміограма відображає ступінь
релаксації м'язів, відповідна апаратура
реєструє ритміку і ступінь напруженості
роботи дихальної та серцево-судинної систем, електронний термодатчик показує
зміну температури кінцівок на кожну
соту градуса і все це демонструється online, записується в пам'ять комп'ютера і
математично обробляється.
Наприклад, можна отримати середні
значення
(арифметичне
середнє,
медіану, моду) параметрів початкового фонового, тренінгових етапів,
етапів відпочинку, етапів одержання
інструкцій і кінцевого фонового етапу,
вирахувати стандартне відхилення, інші
статистики, зробити графічний аналіз,
простежити динаміку від сеансу до сеансу, і це не буде плацебо-ефектом або
іншого сорту ілюзією.

Керівництво факультету

Декан
Крейдун Н.П.

Заступник декана з
виховної роботи
Яновська С.Г.

Заступник декана з
навчальної роботи
Невоєнна О.А.

Заступник декана з наукової роботи
Яворовська Л.М.
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Наукова робота студентів
Діяльність факультету орієнтована
на молодь, що бажає досягти високого
професійного рівня, самореалізуватися,
оволодіти

науковим

підходом

до

вирішення професійних завдань.
На факультеті плідно працює студентське

наукове

товариство,

діє

психологічний клуб. Щорічно проводятьможливість публікації в факультетському «Віснику».
У

розпорядженні

студентів

найбільші в місті бібліотечні фонди,
комп’ютерні класи, Інтернет та база
психодіагностичних тестів.
Студенти факультету неодноразося студентські конференції, результати

во ставали переможцями та призерами

студентських досліджень публікуються

Всеукраїнських олімпіад.

студентському

При факультеті відкриті аспірантура

журналі «Вектори психології». Авторам

та докторантура, працює Спеціалізована

кращих студентських робіт надається

вчена рада з захисту дисертацій.

в

факультетському

Які якості важливі
для майбутнього психолога?
- Прагнення до самопізнання
- Прагнення до саморозвитку
- Інтерес та повага до іншої
людини
- Цілеспрямованість
- Наполегливість
- Вміння співпереживати
- Допитливість
- Відповідальність
- Терпимість, вміння сприйняти людину, яка вона є
- Ініціативність
- Тактовність
- Вихованість
- Інтуїція
- Вміння прогнозувати розвиток подій
- Творчі здібності
- Ерудованість
- Вміння зберігати таємницю
- Кмітливість
- Оригінальність
- Різнобічність
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Можливості
профе сійної кар’єри

Студентське
життя

Наші випускники затребувані на ринку психологічних послуг. В теперішній
час психологія охоплює май же усі сфери життєдіяльності людей, психологічні
знання використовуються в економіці,
політиці, освіті, виробництві, соціальній
та особистої сферах.
Наші
випускники
займаються
дослідницькою, консультативною, викладацькою діяльністю. Вони працюють

- правоохоронних органах,
- в галузі бізнесу (менеджмент,
управління персоналом, маркетинг, реклама, PR тощо),
- соціальних організаціях.

в різних професійних сферах:
- освітніх та наукових установах,
- установах з підбору кадрів (кадрових агентствах, центрах зайнятості, центрах профорієнтації),
- психологічних консультативних
службах,
- на телефонах довіри,

Студенти факультету психології
мають можливість приймати участь у
різноманітних заходах, що роблять студентське життя насиченим та яскравим.
На факультеті видається студентська газета «Психея».
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Факультет психології

Вступ до факультету психології
Вступ

на

факультет

психології

Строк навчання на очному та за-

здійснюється за результатами незалеж-

очному

ного оцінювання з:

кваліфікаційним
бакалаврів

відділеннях
-

4

за

рівнем
роки,

освітньо–
підготовки

за

освітньо–

- біології

кваліфікаційними рівнями підготовки

- української мови та літератури

магістрів, спеціалістів - 1 рік, для фахівців

- історії України або іноземної мови

з вищою освітою - 3 роки; для студентів
заочної форми навчання за місцем про-

Зарахування до факультету на всі
освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки
бакалавра,

спеціаліста,

здійснюється за конкурсом.

магістра

Конкурсний набір здійснюється на

живання за фахом бакалавр - 4 роки,

підставі результатів Зовнішнього не-

продовжити навчання за фахом студен-

залежного

предметів:

ти можуть, вступивши на 5 курс денного

українська мова та література; матема-

або заочного відділення ХНУ імені В.Н.

тика; біологія. Студенти заочної форми

Каразіна.

тестування

з

навчання, які закінчили школу до 2007

Вартість навчання для студентів на

року, мають право складати вступні

контрактній основі: денне відділення - -

іспити з вищезазначених предметів.

15825 гр. на рік; заочне вітділення - 7160

Більш детальну інформацію ви мо-

гр. на рік; для спеціалістів - денне - 16095

жете подивитись: http://www.univer.

гр. на рік, заочне - 9160, магістров - 19700

kharkov.ua

денне и 11400 - заочне. Суму оплати

на

сторінці

Інформація

абітурієнту.

можна проводити у будь якому порядку:

Абітурієнти, що поступають на заоч-

за рік, за півроку, за семестр, за місяць -

ну форму навчання для здобуття другої

10 місяців (але при умові оплати і за на-

вищої освіти, проходять співбесіду.

ступний місяць).
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Чекаємо на вас

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат
факультету психології.
Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53.
e-mail: psy-univer@ukr.net

